TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO
PAE n°: 10.819/2019

Documento de Oficialização da Demanda
1 Identificação da Demanda
1.1 Título
Contratação de serviço de sonorização volante para divulgar a revisão de eleitores 2019 nos
municípios de Balneário Arroio do Silva e Maracajá - Cartório Eleitoral de Araranguá

1.2 Unidade Demandante
Unidade 1ª ZE - Cartório da 1ª Zona Eleitoral - Araranguá
Responsável pela demanda
Hildo Zamban

Data 04/04/2019

1.3 Vinculação ao Plano de Aquisições
Demanda não prevista

1.4 Valor Estimado
R$ 1.400,00

2 Contexto
2.1 Motivação
A realização da revisão do eleitorado requer o máximo de divulgação possível para evitar
prejuízos aos eleitores. Em municípios pequenos como os que integram esta ZE não há muitas
opções de meios de comunicação, tornando-se a divulgação por carro de som uma alternativa
importante, aliada a outras estratégias adotadas, para se conseguir a maior divulgação
possível

2.2 Resultados Esperados
Espera-se com a utilização da divulgação através de carro de som alcançar os eleitores que de
outra forma não teriam acesso à divulgação da revisão. Outro objetivo a ser atingido será a
reiteração da informação já que pretende-se realizar a sonorização por um período mais
extenso

2.3 Alinhamento Estratégico
objetivo estratégico: 01 fortalecimento da governança
ação estratégica: 01 aperfeiçoar a governança nas aquisições
objetivo organizacional: 01 – fortalecer a governança nas aquisições e contratações

2.4 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser contratado?
[x] Menos de 1 ano [ ] De 1 a 3 anos [ ] Mais de 3 anos

2.5 Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas
[x] 1 unidade [ ] 2 unidades [ ] 3 unidades [ ] Mais de 3 unidades

3 Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação
Nome do Servidor (titular)
Telefone
E-mail
Nome do Servidor (substituto)
Telefone
E-mail

Hildo Zamban
zamban@tre-sc.jus.br
Joanna Silveira Mendes de Oliveira
joanna@tre-sc.jus.br

4 Unidade Técnica
SSAZE - Seção de Suporte Administrativo Às Zonas Eleitorais

